
 

 

ทวัรห์มูเ่กาะหอ้ง ทอ่งทะเลใน 

โปรแกรมเดยท์รปิ จอยทวัร ์โดย SPEED BOAT 

ออกเดนิทางทกุวนัองัคาร วนัพฤหสัฯ วนัเสาร ์ 

      ชมป่าเกาะแหง่อนัดามัน พบกบัลากนู (Lagoon) ทีส่วยงาม เดนิเลน่บนหาดทรายทีข่าวและละเอยีด 

เลน่น ้าด าน ้าชมปะการัง พักผอ่นตามเกาะตา่ง ๆ เกาะผักเบีย้ เกาะเหลาลาดงิ เกาะหอ้ง + อาหารกลางวัน
(ขา้วกลอ่ง) 

รายละเอยีดโปรแกรม 

07.50 น. - 08.30 น 
รถรับคณะ ตามโรงแรมตา่งๆ เดนิทางสูท่า่เรอืเกาะพพี ีทัวร ์(ทา่เรอืสว่นตัวเกาะพพีี
ทัวร)์ 

09.00 น. 
ลงเรอื Speed Boat ปลอดภัยดว้ยเสือ้ชชูพีเดนิทางมุง่หนา้สูห่มูเ่กาะหอ้ง(ใชเ้วลา
ประมาณ 20 นาท ีบนเรอืบรกิาร น ้าดืม่เย็น ๆ 

09.30 น. 
เดนิทางถงึเกาะหอ้ง น าทา่นชม ทะเลใน (Lagoon) น ้าทะเลสเีขยีวมรกต โอบลอ้ม
ดว้ยหนา้ผาหนิปนู ม ีทางเขา้ทางเดยีวทีม่ชีอ่งประมาณ 5 เมตร สามารถชมไดต้อน
น ้าขึน้ เชญิถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

10.30 น.   
น าทา่นสู ่เกาะผักเบีย้ – เกาะไร ่เกาะทีม่คีวามเงยีบสงบ สวยงามดว้ยธรรมชาตทิี่
แตง่แตม้สสีนัไดอ้ยา่ง ลงตัว งดงามดว้ยบรรยากาศทีโ่อบลอ้มดว้ยเกาะยาวนอ้ย 
เกาะยาวใหญ ่หาดทับแขก เชญิทกุทา่นพักผอ่น ตามอธัยาศัย 

11.00 น.    
น าทา่นสู ่เกาะลาดงิ (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ทีถ่กูซอ่นไวโ้ดยป่าเกาะ 
สวยงามดว้ยหาดทราย สว่นตัว เชญิทกุทา่นด าน ้าดปูะการังหนา้หาด หรอืจะพักผอ่น
เลน่น ้าตามอธัยาศัย 

12.00 น.    

น าทา่นขึน้ เกาะหอ้ง ขึน้อยูก่บัแหง่ชาต ิธารโบกขรณี เกาะนอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 30 
เกาะ ไดรั้บชือ่วา่ เป็นป่าเกาะแหง่อนัดามัน และทีเ่กาะนีย้ังไดรั้บรางวัลชายหาดระดับ 
5 ดาว จากททท.ดว้ย บรกิาร อาหารกลางวัน(ขา้วกลอ่ง)  ทา่มกลางบรรยากาศใต ้
ทวิสน สบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลมทีพั่ด ใหท้กุทา่นไดผ้อ่นคลาย หลังอาหาร
เชญิทกุทา่นเลน่น ้าตามอธัยาศัย 

15.00  น. 
เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะพพี ีทัวร ์โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจไปอกีนาน
เทา่นาน 

*เวลาทีร่ะบใุนโปรแกรมขา้งตน้เป็นเวลาโดยประมาณเทา่น ัน้ เวลารบัสง่จรงิจะขึน้อยูก่บัต าแหนง่
ทีต่ ัง้ของโรงแรมหรอืจดุนดัพบของทา่น ทา่นสามารถตรวจสอบเวลารบัจรงิไดจ้ากเอกสารยนืยนัที่
จะไดห้ลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง 
**อาหารทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัรเ์ป็นอาหารไทยหรอือาหารทะเล หากไมส่ามารถรบัประทาน
อาหารชนดิใด หรอืตอ้งการทานมงัสวริตัโิปรดแจง้เจา้หนา้ทีข่ณะท าการจอง  



 

 

Hong Island tour 

(Day Trip Program  Join Tour by Speed Boat) 

Depart every Tuesday, Thursday and Friday 

  

   See the island jungle of Andaman. See the beautiful Lagoon. Walk along the white sandy 

beach. Swimming and snorkeling relax on different islands: Koh Pak Bia, Lao La Ding Island, 
Hong Island + Lunch (lunch box) 

Itinerary 

07.50  - 08.30 a.m. 
Pick up from various hotels. Arrive at Phi Phi Island Tour Pier (Phi Phi 
Island Private Pier) 

09.00 a.m. 
Get on the Speed Boat safely with a life jacket and travel to Hong 
Island(Takes about 20 minutes) on the boat provides cold drinking water. 

09.30 a.m. 
Arrive at Hong Island. Take you to see the sea in (Lagoon) emerald green 
sea. Surrounded by limestone cliffs, there is only one entrance with a 5 
meter channel that can be viewed at high tide. Take a photo by yourself. 

10.30 a.m.   

Bring you to Pak Bia Island - Rai Island, a quiet island. Beautiful with 
nature that is perfectly colored with beautiful atmosphere surrounded by 
Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, Tubkaek Beach invites you to relax at your own 
pace. 

11.00 a.m.    
Bring you to Lading Island (paradise island) a small island hidden by the 
island jungle. Beautiful with a private sandy beach, invites you to snorkel in 
front of the beach or to relax and play in the water at your leisure. 

12.00 a.m. 

Bring you up to the island, depending on the National Than Bok Khorani, 
more than 30 large and small islands have been named. It is an island of 
Andaman forest. And this island also received a 5-star beach award from 
TAT. For lunch service (luch box) in the midst of the atmosphere under the 
trees, comfortable with the sound of waves and the blowing wind. For 
everyone to relax After the meal, invite everyone to play in the water at 
your leisure. 

15.00 p.m.   Arrive at Phi Phi Island Pier safely and impressively for a long time. 

 



 

 

* The times given in the above programs are approximate only. Actual pick up time will depend 
on the location of your hotel or meeting point. You can check the actual pick up time from the 
confirmation document that will be received after the booking is confirmed. 
**Food included in the tour program is Thai food or seafood. If unable to eat any kind of food 
or if you would like to eat vegetarian, please inform the staff when booking. 

 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 

 


